
Zápis z jednání osadního výboru m. č. Lýsky 14.7.2011  

 

Přítomni: MUDr. Libor Slováček 

  Ing. Martina Odstrčilová 

  paní Marcela Moštková 

  pan Jiří Odstrčil 

Omluven:  pan Lukáš Hudeček 

 

Program: I) stanovisko k využití pozemků p.č. 73/1, 72 a 74 

       II) stanovisko k ev. převodu dřevěného tržního stánku do m.č. Lýsky 

 

ad I) L. Slová ček seznámil ostatní členy s žádostmi o využití pozemku p.č. 73/1 v kú 
Lýsky :  

1. žádost Českého kynologického svazu o výpůjčku uvedeného pozemku p.č. 73/1 a 
navazujícího pozemku p.č. 74 a p.č. 72 všechny v k.ú. Lýsky. Žadatel má záměr 
pozemek oplotit a využívat k poskytování volnočasových aktivit v oblasti kynologie. 
 

2. žádost p. Marka Záboje o nájem pozemku p.č. 73/1, který by pozemek využil k 
pastvě dvou koní. K ohrazení by použil mobilní ohradu.  

 

M. Odstr čilová, M Moštková, J. Odstr čil  se obávají zvýšeného pohybu psů 
v oblasti před hřištěm, dále se obávají koncentrace majitelů se psy tzv. „bojových 
plemen“ a z toho plynoucích bezpečnostních rizik pro obyvatele Lýsek. L. Slová ček 
sděluje, že byl před 2 měsíci osobně kontaktován psovodem MP Přerov s tím, že MP 
nemá t.č. kde provádět provádět výcvik služebních psů a o cvičiště v Lýskách by 
stála. Vidí přínos ve zvýšeném pohybu strážníků MP v m.č. Lýsky, možnost bližšího 
kontaktu s nimi a rovněž v možnosti veřejného využití cvičiště. Vyjadřuje pochybnost, 
že by se majitelům, kteří nemají kynologii jako pravidelný druh zábavy, chtělo se 
svými psy dojíždět až do Lýsek a lze tedy předpokládat, že návštěvníci potenc. 
cvičiště budou dodržovat jeho řád a neměli by způsobovat zásadní komplikace 
obyvatelům Lýsek. M. Odstr čilová  se rovněž obává zvýšeného znečišťování m.č. 
Lýsky psími exkrementy. M. Moštková  dodává, že by měli být podporováni místní 
obyvatelé. L. Slová ček otevírá hlasování: 

 



1. žádost Českého kynologického sv. – pro  1 hlas, proti  3 hlasy – NESCHVÁLENO 

2. žádost p. Marka Záboje – pro  3 hlasy, zdržel se  1 hlas – SCHVÁLENO 

 

L. Slová ček se dotazuje ostatních, zda by jako problém vnímali ev. zřízení cvičiště 
pro psy v místech za fotbalovým hřištěm. Předpokládá, že by bylo využíváno hlavně 
pro výcvik služebních psů a veřejností mimo Lýsky by bylo navštěvováno minimálně. 
J. Odstr čil  má námitky, že tato lokalita je blízko domu Ve Mlýně a obyvatelé by byli 
rušeni hlukem. M. Moštková  namítá, že štěkot psů je v Lýskách běžný a 
nepředpokládá zásadní nárůst hluku. L. Slová ček tedy otevírá hlasování o návrhu 
náhradní lokality pro potřeby kynologů – p.č. 260/2, 260/3 a část parcely p.č. 281/1. 

Návrh náhradní lokality (p.č. viz. výše) – pro  4 hlasy – SCHVÁLENO 

O výsledcích hlasování bude MUDr. L. Slová ček informovat paní Marcelu 
Polákovou, Odbor správy a majetku a komunálních slu žeb města Přerova  

 

Ad II) L. Slová ček seznámil s možností bezúplatného převodu dřevěného tržního 
stánku do majetku m.č. Lýsky. Umístěn a využíván by byl v areálu zahrady úřadovny 
v Lýskách. Ostatní přítomní členové nemají námitek, proto je rovnou přistoupeno 
k hlasování. 

Bezúplatné převedení dřevěného tržního stánku do areálu zahrady úřadovny 
v Lýskách – pro  4 hlasy – SCHVÁLENO 

O výsledku hlasování bude MUDr. L. Slová ček informovat pana Zde ňka Holase,    
Odbor správy a majetku a komunálních služeb m ěsta Přerova  

 

Zapsal : MUDr. L. Slováček 

 

    

    

  

    


